
SGF ROKOVALO
Počas ME v športovej gymnastike mužov a žien absolvovali 

Ján Novák a Monika Šišková, ktorí boli súčasťou našej výpravy,

niekoľko dôležitých rokovaní ohľadom EYOFu 2022. Stretli sa 

s technickými komisiami športovej gymnastiky mužov a žien

Európskej gymnastiky, ďalej s firmami Spieth a Smart Scoring,

generálnou riaditeľkou Európskej gymnastiky Lisou

Worthmannovou a prezidentom Európskej gymnastiky

Faridom Gayibovom.

MOKOŠOVÁ VO FINÁLE VIACBOJA
NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY
Barbora Mokošová sa na majstrovstvách Európy v Bazileji 

prebojovala medzi 24 najlepších gymnastiek vo viacboji. 

Naša reprezentantka získala vo finále 49,999 bodov, čím 

potvrdila svoju stabilnú výkonnosť. Celým viacbojom 

prešla s menším zaváhaním na kladine.

SGF OTVORILO V MALINOVE BUBLINU
Na odporučenie MŠVVaŠ SR akceptoval Regionálny úrad

verejného zdravotníctva žiadosť na zriadenie „bubliny“ 

v Centre gymnastických športov v termíne od 1.4.2021 

do 30.4.2021. Vďaka prísnym podmienkam, ktoré platili 

v Malinove počas celého obdobia, trénovalo v CGŠ 68

športovcov.

GYMNASTIKA IM UKÁZALA 
ŽIVOTNÝ SMER
V rámci projektu „Začali sme gymnastikou" sme počas 

apríla uverejnili 3 rozhovory. O svoje skúsenosti s gymnastikou 

sa podelili 4-násobná majsterka sveta vo fitness Dominika

Multáňová, terapeutka a cvičiteľka yogy Nina Menkynová 

a akrobat a klaun v Cirque du Soleil Richard Kemko.

SIEŇ SLÁVY SGF 
Ingrid Potisková - Holkovičová štartovala na OH 1976 

v Montreale, kde s tímom skončila na 5. mieste a vo viacboji

obsadila 16. miesto. O rok neskôr dosiahla svoj najväčší úspech,

keď na ME v Prahe bola vo viacboji 8. a prebojovala sa do finále 

na troch náradiach. Po ukončení kariéry sa stala profesionálnou

trénerkou v TJ Inter Slovnaft, kde sa venovala najmä mládeži.

NOVÝ OSOBNÝ AJ SLOVENSKÝ
REKORD
Moderná gymnastka Petra Horváthová potvrdila v Bulharsku

na Sofia Cupe známkou 19,050 za zostavu s kužeľmi svoj status

jednotky v seniorskej kategórii na Slovensku. Celkovo napokon

v súťaži skončila na 24. mieste zo 41 pretekárok.

VĎAKA  SME ROZPOZNATEĽNÍ 
Jedným z tohtoročných cieľov SGF je celkové zlepšenie

viditeľnosti a atraktivity v online ako aj offline prostredí. 

Vedenie SGF sa rozhodlo koncom minulého roka pre novú

grafickú identitu a o svoje predstavy sa podelilo s mladou,

dynamickou športovo-marketingovou agentúrou SAAgency. 

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

apríl 2021

2 sekcie SGF

91 hodín
sústredení

30 osôb

8 dní

Šamorínske Karanténne
centrum pre vrcholový

šport v číslach

http://www.sgf.sk/article/6082d69f71f9a60100276cb3
http://www.sgf.sk/article/60683037d05eb10100d6251d
http://www.sgf.sk/article/606c2ffe5b0f610100762d55
http://www.sgf.sk/article/607556dc8602d801003747c9
http://sgf.sk/article/60793d3d71f9a60100276c79
http://sgf.sk/article/60744e4a8602d801003747b0



